Verksamhetsberättelse Roslagens Rid- och Körklubb 2015
STYRELSEMÖTEN OCH MEDLEMSANTAL
Styrelsen har under 2015 haft tio protokollförda möten. Även ett protokollfört möte har genomförts
tillsammans med styrelsen, alla grenledare och tävlingskommittén.
Medelålder: 34 år
Könsfördelning: Kvinnor 86 % Män 14 %
Totalt antal medlemmar 301
Medlemsavgifter 2015
Junior 250 kr (tom det år du fyller 18 år)
Senior 350 kr
Familj 750 kr
Åldersfördelning medlemmar:
0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41-Max år Summa
Kvinnor

0

14

60

102

84

260

Män

0

1

6

9

25

41

POLICY FÖR MEDLEMMAR I RRKK
- Vi uppträder artigt och trevligt på tränings- och tävlingsplatser.
- Vi behandlar våra hästar väl.
- Vi har alltid en trevlig ton mot klubbkamrater och föräldrar (tänk på att dina föräldrar oftast är
din huvudsponsor).
- Vi behandlar våra klubbmedlemmar med respekt.
- Vi kommenterar andras prestationer positivt, juste annars tyst!
- Vi är goda förlorare och ödmjuka vinnare.

AKTIVITETER OCH UTBILDNING
Tävlingsdeltagande och grenspecifika aktiviteter redovisas i respektive grens verksamhetsberättelser.
Klubben har under året arrangerat flertalet träningar, träningstävlingar, tävlingar för häst och ponny
från lokal till internationell nivå samt en clinic med Linda Algotsson och Säker häst med Ulla-Carin
Carlsson-Lindqvist. De disciplinerna som tävlingar har genomförts inom är hoppning, dressyr,
distansritt, fälttävlan, körning och working equitation. Under sommartid har träningar genomförts

på klubbens anläggning och under vinterhalvåret på olika lånade eller hyrda anläggningar.
Utbildningsbidrag till tävlingsfunktionärer har utbetalats för WE, hoppning och fälttävlan.
KOMMUNIKATIONEN TILL MEDLEMMARNA
Kommunikationen till medlemmarna har i huvudsak skett via klubbens hemsida www.rrkk.se samt
klubbens Facebookgrupp.
ANLÄGGNINGEN PÅ LOVISEDAL
Anläggningen på Lovisedal har under året underhållits med inoljning av träytor,städning,
införskaffande av hindervagn, nya hopphinder, dressyrstaket, en laptop till sekretariatet och nya
fönster har installerats på klubbhuset.

EKONOMI
Ekonomin under året har varit god.
Årets resultat är + 27 739,23 kr. Årets resultat är positivt. Under året har RRKK investerat i bl a
följande:
· nya fönster på klubbstugan på Lovisedal
· ett nytt tävlingshinder
· en bomvagn
· en Laptop till sekretariatet
De likvida medlen vid årets slut var 263 033,72 kr. Styrelsen bedömer att dessa likvida medel i
kassan behövs för att klubben ska vara rustad för kostnader som krävs för att hålla tränings- och
tävlingsanläggningen Lovisedal i gott skick.
Vi har under året erhållit 100 000 kr från Matilda stiftelsen. Med dessa medel ska vi
tillgänglighetsanpassa klubbstugan och förbättra anläggningen. Vi har sökt idrottlyftet och blivit
beviljade 30 000kr som vi har använt inom årets projekts ramar.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för deras insatser under året.
Det har varit ett år med många starter på tävlingar och
framgångar. SM-medaljer och många vinster samt placeringar i
alla grenar och olika nivåer.
För att vi ska kunna vara en tävlingsklubb och få ställa ut
tävlingslicenser krävs att tävlingar anordnas i klubbens regi. Det
gäller även deltagande i allsvenskorna där vi ska kunna arrangera
omgångar för att få delta. Utan de otroliga engagerade och
tålmodiga funktionärerna som jobbar på tävlingar i ur och skur

skulle vi inte kunna få möjligheten att lösa tävlingslicenser för
RRKK då det inte skulle kunna arrangeras några tävlingar. Ett
gigantiskt stort varmt tack till funktionärerna och även alla i
tävlingskommittén, tävlingsledare, grenledare,
allsvenskanslagledare m fl..
Styrelsen för år 2015

